
י ָתבֹא ת ּכִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ָׁשלֹוׁש ְּתִפּלֹות ְּכֶנֶגד ִמְצָוה ַאַחת
"ְוָלַקְחָּת ֵמֵראִׁשית ָּכל ְּפִרי ָהֲאָדָמה" (כו ב)

ָעִתיד  ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשֵּבית  ְוָרָאה  ַהּקֶֹדׁש  ְּברּוַח  מֶֹׁשה  "ָצָפה 
ְלִיְׂשָרֵאל  ְוִהְתִקין  ָעַמד  ִלָּפֵסק,  ֲעִתיִדין  ְוַהִּבּכּוִרים  ֵלָחֵרב 
ֶׁשִּיְהיּו ִמְתַּפְּלִלין ְׁשָׁשה ְּפָעִמים ְּבָכל יֹום" (ַּתְנחּוָמא ִּכי ָתבֹא א).

ֵיׁש ְלָהִבין, ְּבִמְצַות ַהִּבּכּוִרים ָאֵכן ָהְיָתה ְּבִחיָנה ָׁשל ְּדֵבקּות 
ַהִּמְקָּדׁש  ְלֵבית  אֹוָתם  ְמִביִאים  ָהיּו  ֶׁשֵּכן  ִּכְתִפָּלה,  ַּבה' 
 ְוקֹוְרִאים ֲעֵליֶהם ָּפָרַׁשת ִמְקָרא ִּבּכּוִרים. אּוָלם ַמּדּוַע ֻהְצַר
ִהיא  ֲהא  יֹום,  ְּבָכל  ְּתִפּלֹות  ָׁשלֹוׁש  ְּכֶנְגָּדּה  ְלַתֵּקן  מֶֹׁשה 

ָנה? ָהְיָתה ִמְתַקֶּיֶמת ַרק ַאַחת ַלּׁשָ
ֵּבֵאר רֹאׁש ְיִׁשיַבת ֶחְברֹון ַרִּבי ָמְרְּדַכי ֶחְברֹוִני:

ָּכ ָאְמרּו ֲחָכִמים ַעל ַׁשַּמאי ַהָּזֵקן (ֵּביָצה טז א): "ָּכל ָיָמיו ָהָיה 
ְלַׁשָּבת.  זֹו  אֹוֵמר:   – ָנָאה  ְּבֵהָמה  ָמָצא  ַׁשָּבת;  ִלְכבֹוד  אֹוֵכל 
[ְלַׁשָּבת]  ִנָּיה  ַהּׁשְ ֶאת  ַמִּניַח   – ֵהיֶמָּנה  ָנָאה  ַאֶחֶרת  ָמָצא 

ְואֹוֵכל ֶאת ָהִראׁשֹוָנה [ְּבחֹל]". 
ָעֵלינּו   ָּכ ָּבת,  ַהּׁשַ ְּבִמְצַות  ַהָּזֵקן  ַׁשַּמאי  ֶׁשל  ִמְנָהגֹו  ְּכֵעין 
ִלְהיֹות  ָעָליו  ה',  ֶאת  ַלֲעבֹד  ֶהָחֵפץ  ַהִּמְצוֹות;  ְּבָכל  ִלְנהֹג 
עָסּוק ָּכל ָיָמיו ְּבֵעֶסק ַהִּמְצוֹות ְוַלֲחׁשֹב ְּבָכל ֶרַגע ֵּכיַצד יּוַכל 
ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצוֹות ִּבְׁשֵלמּות. ָּכ ַּגם ְּבִמְצַות ַהִּבּכּוִרים, ְּכֵדי 
 ְלַקְּיָמּה ַּכָּיאּות ָהָיה ַעל ַּבַעל ַהֵּפרֹות ְלַטֵּפַח ֶאת ֵעָציו ְלאֶֹר
ָּגְרָמה  זֹו  ֻעְבָּדה  ְצִמיָחָתם.  ַאַחר  ְוַלֲעקֹב  ָנה  ַהּׁשָ ְימֹות  ָּכל 
 ֶׁשָּכ ְוֵכיָון  ְוָׁשָעה,  ֵעת  ְּבָכל  ּבֹו  ּוְלִהָּדֵבק  ַלה'  ְלִהְתָקֵרב  לֹו 

ֻהְצְרכּו ְלַתֵּקן ָׁשלֹוׁש ְּתִפּלֹות ְּביֹום ְּכֶנְגָּדּה.
ַאת ָמְרְּדַכי' 'ַמּׂשְ

ְׁשַעת ַהִּמְצָוה – ֵעת ָרצֹון
ֶאת   ַעְּמ ֶאת   ּוָבֵר ַמִים  ַהּׁשָ ִמן  ָקְדְׁשָך  ִמְּמעֹון  "ַהְׁשִקיָפה 

ִיְׂשָרֵאל" (כו טו)
ֲחָכִמים (ּתֹוֶסְפָּתא ִּבּכּוִרים ה יד) ָלְמדּו ִמָּפסּוק ֶזה: "ָּכל ָהעֹוְסִקין 

ְּבִמְצָוה, ִּפיֶהם ָּפתּוַח ִּבְתִפָּלה ִלְפֵני ַהָּמקֹום".
ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ֲאִביְגדֹור ַרִּבינֹוִביץ – ּתֹוְסָפָאה ֵּפֵרׁש, ִּכי ֲחָכִמים 
ָּדְרׁשּו זֹאת ֵמָהֻעְבָּדה ֶׁשַּכֲאֶׁשר ְמַקֵּים ָהָאָדם ֶאת ִמְצַות 'ִוּדּוי 
ְקׁשּוָרה  ֵאיָנּה  ֶׁשִּלְכאֹוָרה  ְּתִפָּלה  נֹוֵׂשא  הּוא  ַמַעְׂשרֹות', 
ִקּיּום  ַעת  ֶׁשּׁשְ ּוִמָּכאן  ָקְדְׁשָך'.  ִמְּמעֹון  'ַהְׁשִקיָפה   – ַלּוִּדּוי 

ַהִּמְצָוה ִהיא ֵעת ָרצֹון ְמֻסֶּגֶלת ִלְתִפָּלה.
ְּבָכ ִהְסִּביר ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' ֶאת ַהִּסָּבה ֶׁשִּתְּקנּו ְלַהְסִמי ֶאת 
ִמְצַות  ֶׁשִּקַּיְמנוּ  ְלַאַחר  ַהָּמזֹון;  ְלִבְרַּכת  'ָהַרֲחָמן'  ַּבָּקׁשֹות 
ֲעֵׂשה ִמְּדאֹוָרְיָתא ֶׁשל ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון, ֲהֵרי זֹו ֵעת ָרצֹון ְלַבֵּקׁש 

ֵמה' ַעל ִעְנָיִנים ַרִּבים נֹוָסִפים ֶׁשָאנּו ְזקּוִקים ָלֶהם.
'ִמְנַחת ִּבּכּוִרים' ּתֹוֶסְפָּתא ִּבּכּוִרים ה יד; 'ָחֵפץ ַחִּיים' עה"ת 

ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות ְּבָכל יֹום
"ַהּיֹום ַהֶּזה ה' ֱאקֶיךָ ְמַצְּוָך ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה" (כו 

טז)

ֲחָכִמים  ֵּפְרׁשּו  ַהֶּזה"  "ַהּיֹום  ַהָּכתּוב:  ַהְדָּגַׁשת  ֶאת 

(ַּתְנחּוָמא א, הּוָבא ְּבַרִׁש"י): "ְּבָכל יֹום ְיֵהא ַהּתֹוָרה ֲחִביָבה ֲעֵליֶכם 
ְּכִאּלּו ַהּיֹום ַהֶּזה ִקַּבְלֶּתם אֹוָתּה ֵמַהר ִסיַני". 

'ְּתבּואֹות  ַעל ִּפי זֹאת ֵּבֵאר ַרִּבי ַאֶלְּכַסְנֶדר ֶסְנֶדר ׁשֹור ַּבַעל 
לֹוַמר  ה)  א  (או"ח   'ָערּו ְלָחן  ַּב'ּׁשֻ ַהּמּוָבא  ַהִּמְנָהג  ֶאת  ׁשֹור' 
ֶׁשִהְצַטּוֵינוּ  ֵּכיָון  ִּביִחידּות;  ַהִּדְּברֹות  ֲעֶׂשֶרת  ֶאת  יֹום  ִמיֵדי 
ִמן  ִקַּבְלּנּוָה,  ַהּיֹום  ְּכִאּלּו  ָעֵלינּו  ֲחִביָבה  ַהּתֹוָרה  ֶׁשְּתֵהא 
ְּכֵדי  ַהּתֹוָרה,  ִמְצוֹות  ָּכל  ֶאת  יֹום  ְּבָכל  ֶׁשִּנְקָרא  ָהָראּוי 
ַהִּדְּברֹות,  ֲעֶׂשֶרת  יֹום.  ְּבאֹותֹו  ִקַּבְּלנּום  ְּכִאּלּו  ֶׁשָּנחּוׁש 
ּכֹוְלִלים ְּבתֹוָכם ֶאת ָּכל ַּתְרָי"ג ַהִּמְצוֹות (ְרֵאה ַרִׁש"י ְׁשמֹות ּכד יב 
ְּבֵׁשם ָהָרָס"ג), ּוַבֲאִמיָרָתם ֶנְחָׁשב ָלנּו ַהָּדָבר ְּכִאּלּו ְמַׁשְּנִנים ָאנּו 

ָּכל ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה.  
'ְּבכֹור ׁשֹור' ְּבָרכֹות יב א

ָּבת ְּגֻדַּלת ִיְׂשָרֵאל ְּביֹום ַהּׁשַ
 ֶהֱאִמיְר ַוה'  ֵלאקִים...;   ְל ִלְהיֹות  ַהּיֹום  ֶהֱאַמְרָּת  ה'  "ֶאת 

ַהּיֹום" (כו יז-יח)
ַהחֹל  ְימֹות  ֶׁשְּבֵׁשֶׁשת  ַהִּמְדָרׁש  ְּבֵׁשם  ֵהִביא  ָזרּוַע'  ָּב'אֹור 
הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני  ִׁשיָרה  ֵרת  ַהּׁשָ ַמְלֲאֵכי  אֹוְמִרים 

ָּבת ּבֹוֵחר הּוא ַּדְוָקא ְּבִׁשיָרָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל.  ְוִאּלּו ְּביֹום ַהּׁשַ
ָּבת ָאנּו מֹוִסיִפים  ְּבָכ ֵּפֵרׁש ֶאת ַהִּסָּבה ֶׁשִּבְתִפּלֹות יֹום ַהּׁשַ
ִמְזמֹוֵרי ֶׁשַבח ּוִפּיּוִטים ַרִּבים, ְלִפי ֶׁשְּביֹום ֶזה ִנֶּתֶנת ֲעִדיפּות 
ֶׁשַאף  ְוהֹוִסיף,  ַהַּמְלָאִכים.  ִׁשיַרת  ְּפֵני  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ְלִׁשיַרת 
 – ַהּיֹום"  ֶהֱאַמְרָּת  ה'  "ֶאת   :ְלָכ רֹוֵמז  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהָּכתּוב 
ָּבת,  ִיְׂשָרֵאל ַמְרִּבים ְלַהְגִּדיל ּוְלַׁשֵּבַח ֶאת ּבֹוְרָאם ְּביֹום ַהּׁשַ
ִמּשּׁום: "ַוה' ֶהֱאִמיְר ַהּיֹום" – ֶׁשְּביֹום ֶזה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 

ֵרת. ּבֹוֵחר ְּבִׁשיָרָתם ַעל ְּפֵני ִׁשיַרת ַמְלֲאֵכי ַהּׁשָ
ֹנֶפְך ְלִדְבֵרי ָה'אֹור ָזרּוַע' הֹוִסיף ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי מֶֹׁשה ְיִחיֵאל 
ְּבִגיַמְטִרָּיה  ֵהן  ַהּיֹום"  "ֶהֱאַמְרָּת  ֶׁשֵּתבֹות:   ִמָּכ ֵמאֹוְז'רֹוב 
ְּביֹום  ִיְׂשָרֵאל  ִלְגֻדַּלת  רֹוֵמז  ֶזה  ֶׁשָּפסּוק  ּוִמָּכאן  ָּבת".  "ַהּׁשַ
ָּבת, ֶׁשְּכִדְבֵרי ָה'אֹור ָזרּוַע' ִמְתַּבֵּטאת ְּבַהֲעָדַפת ִׁשיָרָתם  ַהּׁשַ

ַעל ְּפֵני ִׁשיַרת ַהַּמְלָאִכים. 
'אֹור ָזרּוַע' ַׁשָּבת מב ד; 'ְּבֵאר מֶֹׁשה' עמ' תשעג

ְּבֵתבֹות ְׁשֵלמֹות ִּתְבֶנה ֶאת ַהִּמְזֵּבַח
"ֲאָבִנים ְׁשֵלמֹות ִּתְבֶנה ֶאת ִמְזַּבח ה' ֱאקֶי" (כז ו)

ְׁשִליַח  ּוִבְפָרט  ָהָאָדם  ְלחֹוַבת  ֶרֶמז  ִלְדרֹׁש  ִנָּתן  ֶזה  ִמָּפסּוק 
ַהִּצּבּור, ְלַבֵּטא ֶאת ֵּתבֹות ַהְּתִפָּלה ִּבְׁשֵלמּות, ּוְכִדְלַהָּלן: 

'ִמְזַּבח' – ְּבִגיַמְטִרָּיה נ"ז, ְּכִמְסַּפר ַהְּבָרכֹות ַהֶּנֱאָמרֹות ְּבָכל 
ֵמֶהן  ַאַחת  [ֶׁשְּבָכל  ֶעְׂשֵרה'  'ְׁשמֹוֶנה  ְּתִפּלֹות  ִּבְׁשלֹוׁש  יֹום 
ְּתַׁשע ֶעְׂשֵרה ְּבָרכֹות]. מֹוָרה ָלנּו ַהּתֹוָרה: "ֲאָבִנים ְׁשֵלמֹות 
ִּתְבֶנה" – ָעֶלי ְלַבֵּטא ִּבְׁשֵלמּות, "ֶאת ִמְזַּבח ה'" – ֶאת ִמּלֹות 
ַהְּתִמיִדים  ְּכֶנֶגד  ִנְתְקנּו  ְוַאף  ַּב'ִּמְזֵּבַח',  ֶׁשִּנְרְמזּו  ַהְּתִפּלֹות 

ֶׁשָהיּו ְקֵרִבים ַעל ַהִּמְזֵּבַח (ְּבָרכֹות כו ב). 
'ַיְלקּוט ֵמַעם ֵעז' 

'ִצּיּור' ַּבַּמְחָׁשָבה ִלְפֵני ִקּיּום ִמְצָוה
"ַהְסֵּכת ּוְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל" (כז ט)

ֶאת ֵּתַבת "ַהְסֵּכת" ֵּפֵרׁש ַה'ְּספֹוְרנוֹ': "ַצֵּיר ְּבַמְחַׁשְבְּת". ַעל 
ִּפי ְּדָבָריו ָּדַרׁש ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ִמּסֹוְכְטׁשֹוב ְיסֹוד ָּגדֹול ַּבֲעבֹוַדת 
ה': ְּבָכל ֵעת ּבֹוֵאנּו ַלֲעבֹד ֶאת ה' ִּבְתִפָּלה ּוְבִלּמּוד ַהּתֹוָרה, 
ׂשּוָמה ָעֵלינּו ְלַהְקִּדים ּוְלַצֵּיר ְּבַמְחַׁשְבֵּתנּו ֶאת ַמהּות ַהָּדָבר 
ֶׁשִּתְצַמח  ַהּתֹוֶעֶלת  ְוֶאת  ַלֲעׂשֹות  עֹוְמִדים  ֶׁשָאנּו  ַהָּגדֹול 
"ֲחִסיִדים  ב):  ל  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא  מּוָבא  ֶזה  ְּכֵעין   .ִמָּכ ָלנּו 
ָהִראׁשֹוִנים ָהיּו ׁשֹוִהין ָׁשָעה ַאַחת ּוִמְתַּפְּלִלין, ְּכֵדי ֶׁשְּיַכּוְנּו 

ַמִים". ִלָּבם ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבּׁשָ
הֹוִסיף ְוָאַמר ָהַרִּבי ִמ'ּתֹוְלדֹות ַאֲהרֹן' ַּבַעל 'ִּדְבֵרי ֱאמּוָנה', ִּכי 
ִמְּלׁשֹון ַהָּכתּוב ִנְרֶאה ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ֶׁשל ַה'ְּספֹוְרנוֹ' נֹוֵגַע ִּבְמֻיָחד 
ְּבַיַחס ְלִקּיּום ִמְצַות ְקִריַאת 'ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל', ֲאֶׁשר ֵּכיָון ֶׁשָאנּו 
ְמַקְּיִמים אֹוָתּה ְּבתֹו ַהְּתִפָּלה, ַוֲהא ָאסּור ְלַהְפִסיק ֵּביָנּה 
ְוֶזהּו:  ִּבְלַבד.  ְּבַמְחָׁשָבה  ֵאֶליָה  ְלִהְתּכֹוֵנן  ִנָּתן  ְלִבְרכֹוֶתיָה, 
"וְּׁשַמע  ִמֵּכן:  ְלַאַחר  ְוַרק   ,'ְּבַמְחַׁשְבְּת 'ַצֵּיר   – "ַהְסֵּכת" 

ִיְׂשָרֵאל". 
מּוֵאל'; 'ִּדְבֵרי ֱאמּוָנה' ִלּקּוִטים ַּדף י 'ֵׁשם ִמּׁשְ

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
אחת

ני ּפְ ם
זֹוֶכה ַלֲענֹות ָאֵמן ָּבעֹוָלם ַהָּבא

"ְוָענּו ָכל ָהָעם ְוָאְמרּו ָאֵמן" (כז טו) 
ְּבִמְדָרׁש ַרָּבה ְּבָפָרָׁשֵתנּו (ז א) מּוָבא: "ָאַמר ַרִּבי יּוָדן ָּכל 
ִמי ֶׁשעֹוֶנה ָאֵמן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, זֹוֶכה ַלֲענֹות ָאֵמן ֶלָעִתיד 

ָלבֹא".
ֵּבֵאר ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ַהּכֵֹהן ָהִאיָתָמִרי ַּבַעל 'ֵׁשֶבט מּוָסר':

ָאֵמן",  ָהעֹוֶנה  "ָּכל  יּוָדן:  ַרִּבי  ֶׁשל  ִּבְלׁשֹונֹו  ֵיׁש  ִחּדּושׁ 
ֵלאמֹר: ִמי ֶׁשָעָנה ָאֵמן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְולּו ַּפַעם ַאַחת ְּבַחָּייו, 
ַוֲאִפּלוּ ִאם ָׁשַגג ְוא ָעָנה אֹוָתּה ְּכִהְלָכָתּה, זֹוֶכה ִּבְׂשַכר 
ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ַהָּבא.  ָּבעֹוָלם  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ֶזה 
ְּבַוַּדאי  ִהְזַּדְּמנּות,  ְּבָכל  ְּכִהְלָכָתּה  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ַהַּמְקִּפיד 

ֵאין ֵקץ ְלַמַּתן ְׂשָכרֹו. 
הֹוִסיף ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ּוֵפֵרׁש ְּבֶדֶר ְּדָרׁש: ָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש ִּגָּלה 
('ֵעץ ַהַּדַעת טֹוב' ִּכי ֵתֵצא) ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָאָדם ָחׁש ֶקֶׁשר ַוֲחִביבּות 

ְמֻיֶחֶדת ְלִמְצָוה ְמֻסֶּיֶמת, ָעָליו ְלַהִּסיק ִמָּכ ִּכי ַהַהְקָּפָדה 
ָעָליו  ׂשּוָמה   ּוְלִפיָכ ָּבעֹוָלם,  ִיעּודוֹ  ִהיא  זֹו,  ִמְצָוה  ַעל 
 ְלָכ ְּבִקּיּוָמּה.  ְׂשֵאת  ְּבֶיֶתר  ּוְלִהָּזֵהר  ָּתִמיד  ַּדְעּתֹו  ָלֵתת 
רֹוֵמז ַהִּמְדָרׁש ֶׁשְּלָפֵנינּו: "ָּכל ָהעֹוֶנה ָאֵמן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה", 
ְּכלֹוַמר ִמי ֶׁשָּדֵבק ְּבִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ֲהֵרי 
ֶזה אֹות ִּכי ֶזהּו ִיעּודוֹ ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. ֵּכיָון ֶׁשָּכ, ְּבבֹוא ִעּתֹו 
ִיְזֶּכה "ַלֲענֹות ָאֵמן ֶלָעִתיד ָלבֹא" ְוא ִיְצָטֵר ְלִהְתַּגְלֵּגל 

ׁשּוב ָלעֹוָלם, ֶׁשֲהֵרי ִּבֵּצַע ֶאת ְׁשִליחּותֹו ַּכִּנְדָרׁש. 
'חּוט ֶׁשל ֶחֶסד' 

י ָתבֹא ת ּכִ ָרׁשַ 347ּפָ תש"פ

ָאֵמן – ִמָּלה ֶאָחת, ָׁשלֹוׁש אֹוִתּיֹות, ֶׁשַפע ֶׁשל ְיׁשּועֹות. 

ְפַרְיְנד  ַאְרֵיה  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ַהְּגַה"צ  ְירּוָׁשַלִים  ַגֲּאָב"ד  ֶׁשל  ְּדִהּלּוָלא  יֹוָמא  ָיחּול  ֶּבֱאלּול  כ'  ַהָּקרֹוב  ְרִביִעי  ְּביֹום 
ָזָצ"ל, ֲאֶׁשר ִהְרָּבה ְלעֹוֵרר ַעל ּגֶֹדל ַמֲעַלת ֲעִנַּית ָאֵמן, ְוָכ ָּכַתב ְּבִסְפרֹו 'ֲעֶטֶרת ְיהֹוֻׁשַע' (ָּפָרַׁשת ַהֲאִזינּו):

ֶׁשל  ֶאָחד  ֶּפַתח  ִלי  ִּפְתחּו  ָּבַני,  ְלִיְׂשָרֵאל:  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  "ָאַמר  ג):  ה  (שהש"ר  ֲחָכִמים  ָאְמרּו 
ַהָּקדֹוׁש  ּבֹו".  ִנְכָנסֹות  ּוְקרֹוִנּיֹות  ֲעָגלֹות  ֶׁשִּיְהיּו  ֶּפַתח  ָלֶכם  ֶאְפַּתח  ַוֲאִני  ַמַחט  ֶׁשל  ְּכֻחָּדּה  ְּתׁשּוָבה 
ְוַכִּדין,  ַּכָּדת  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַעל  ַהְקָּפָדה   – ַמַחט  ֶׁשל  ְּכֻחָּדּה  ְוָקָטן  ַקל  ָּדָבר  ֵמִאָּתנּו  ְמַבֵּקׁש  הּוא   ָּברּו

ּוִבְׂשַכר ֶזה ִיָּפְתחּו ָלֶהם ִמָּמרֹום ַׁשֲעֵרי ְּבָרכֹות ִויׁשּועֹות. 
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ֶׁשל  ְלִפְתָחן  ֵהִביאּו  ַהּקֹורֹוָנה'  'ְיֵמי 
ִיְׂשָרֵאל  ֱאמּוֵני  ְׁשלֹוֵמי  ִמְׁשְּפחֹות 
ִהְתמֹוְדֻדּיֹות ַרּבֹות ּוְמֻגּוָנֹות, ֶׁשְּכמֹוָתן 
א ִהְסִּכינּו ַעד ּכֹה, ֲאֶׁשר ֵחֶלק ֶמְרָּכִזי 
ְמזֹונֹוָתיו  ַהַּפְרָנָסה.  ְלִעְנְיֵני  נֹוֵגַע  ֵמֶהן 
סּוף,  ַים  ִּכְקִריַעת  ָקִׁשים  ָאָדם  ֶׁשל 
ּתֹאַכל   ַאֶּפי 'ְּבֵזַעת  ָעָליו  ִנְגַזר  ֵמָאז 
ֶׁשָּכֵאּלּו  ִּבְתקּופֹות  אּוָלם  ֶלֶחם', 
ְּביֹוֵתר.  ְלָקָשׁה  זֹו  ִהְתמֹוְדדּות  ָהְפָכה 
ָלַאֲחרֹוָנה  ֶׁשֻּפְרַסם  ִמְכָּתב  ִלְפֵניֶכם 
ֶאָחד  ִסּפּור  ֶׁשּבֹו  ַהְּבִרית,  ְּבַאְרצֹות 
זֹו  ִּבְתקּוָפה  ֶׁשִהְתַרֲחׁשּו  ַרִּבים  ִמיִני 
ּוְפׁשּוָטה  ְזִמיָנה  ֵעָצה  ֶׁשל  ְוִקּיּוָמּה 
ִדְׁשַמָּיא  ְּבִסַּיְעָּתא  ִסְּיָעה  ְלִקּיּום, 

ִלְצַח ַמְׁשֵּבר ָקֶׁשה ֶזה.
ָּכ ְמַסֵּפר ַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה:

ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ַאֵחינּו  ֲהמֹוֵני  ֵּבין 
זֹו,  ִּבְתקּוָפה  ִנְפְּגָעה  ֶׁשַּפְרָנָסָתם 
ְּכִתּקּוָנם  ְּבָיִמים  ַּפְרָנָסִתי.  ַּגם  ִנְפְּגָעה 
ְמֻבָּקׁש  ִּכּנֹור  ְּכַנַּגן  ְמַׁשֵּמׁש  ֲאִני 
ֵמֶהְרֵּכב  ְּכֵחֶלק  ֶעֶרב,  ִמיֵדי  ַהּמֹוִפיַע 
ּוֵמִעּסּוק  ָיִחיד,  ְּכַנָּגן  אֹו  ִּתְזמֶֹרת  ֶׁשל 
ְּבֶרַוח  ִמְׁשַּפְחִּתי  ֶאת  ְמַפְרֵנס  ֲאִני  ֶזה 
ַּבֲעָזַרת ה'. אּוָלם ַהּכֹל ִהְסַּתֵּים ְּבַהִּגיַע 
'ְיֵמי ַהּקֹורֹוָנה'; ַהֲחֻתּנֹות ֶנֶעְרכּו ְּבאֶֹפן 
ַהֶּטֶלפֹון,   ֶּדֶר  – ַה'ִּדיֶנִרים'  ְמֻצְמָצם, 
ַּכֲאֶׁשר  ֲעבֹוָדה,  ְלא  נֹוַתְרִּתי  ַוֲאִני 
ִּבי  ְמַׁשְּמׁשֹות  ְוֶהָעִתיד  ַההֹוֶוה  ַּדֲאַגת 

ְּבִעְרּבּוְבָיה.
ִהְׁשַּתַּמְׁשִּתי  ָהִראׁשֹוָנה  ַּבְּתקּוָפה 
ִמּיֹום  אּוָלם  ֶׁשָּצַבְרִּתי,  ַּבֶחְסכֹונֹות 
ַהֲחָׁשׁש.  ְוָגַדל  ָהַאְרָנק  ִהְתַּכּוֵץ  ְליֹום 
אֹו ָאז ִנְזַּכְרִּתי ַּבְּסֻגָּלה ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשּכֹה 
ּוִמָּתִמיד  ּוֵמָאז  ָעֶליָה  ָׁשַמְעִּתי  ַרּבֹות 
ִהְתַחְּזקּות   – ְוִהיא  ְלַקְּיָמּה,  ָחַפְצִּתי 
ַמְׁשָמעּוִתית ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון, ְלאֹוְמָרּה 

ְּבַכּוָָנה ּוִמּתֹו ַהְּכָתב.
ַעְצִמי  ַעל  זֹאת  ְלַקֵּבל  ֶהְחַלְטִּתי 
ּכֶֹׁשר  ְׁשַעת  ֶׁשּזֹו  ַחְׁשִּתי  ִּבְרִצינּות. 
ָּבטּוַח  ָהִייִתי  ּוְבִלִּבי  ְמֻיֶחֶדת, 
ַקָּבָלה  ִּתְהֶיה  ַהַּקְדמֹוִנים,  ֶׁשְּכִדְבֵרי 
ְּבַפְרָנַסת  ִדְׁשַמָּיא  ְלִסַּיְעָּתא  ֶּפַתח  זֹו 
ִמְׁשַּפְחִּתי. ָחַׁשְבִּתי ֶׁשַהָּדָבר ִיַּקח ְזַמן, 
אּוָלם ַהְּסֻגָּלה ָּפֲעָלה ַמֵהר ֵמַהָּצפּוי...

ַהִּמְמָׁשל  הֹוָרה  זֹו,  ָקָׁשה  ִּבְתקּוָפה 
ַהְּמקֹוִמי ִּבְניּו יֹוְרק ִלְסּגֹר ֶאת ָּכל ָּבֵּתי 
ַהְּכֶנֶסת. ְּכמֹו ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ַּגם ְּבּבּורֹו 
ַּפאְרק, ְמקֹום ְמגּוַרי, ִהְתַאְרְּגנּו ְמאֹות 
ְּכֶׁשָהֶאָחד  ְמקֹוִמִּיים,  ְּתִפָּלה  ִמְנְיֵני 
ִמְצָטֵרף ִמִּמְרַּפְסּתֹו, ּוִמְׁשֵנהּו ֵמֲחֵצרֹו 
ַּכָּמה  ַּדָּיֵרי  ָאנּו,  ַּגם  ֵּביתֹו.  ּוִמֶּדֶלת 
ְלִהְתַּפֵּלל  ִהְתַאְרַּגּנּו  ְסמּוִכים,  ָּבִּתים 
ַעל  ְׁשִמיָרה   ִמּתֹו ְמֻצְמָצם,  ְּבִמְנָין 

ַּתָּקנֹות ַהְּבִריאּות. 
ִּבְקִהָלֵּתנוּ  נֹוֲהִגים  ְּכִתּקּוָנן,  ְּבַׁשָּבתֹות 
ְׁשִליִׁשית'  'ְסֻעָּדה  ִמְצַות  ֶאת  ְלַקֵּים 
 ְלַהְמִׁשי ֶׁשָחַפְצנּו  ְוֵכיָון  ְּבַצְוָּתא, 
רֹאׁש  ְלָהֵקל  ִמְּבִלי  ֶזה  ְמֻיָחד  ְּבִמְנָהג 
ֶאת  ִּכי  ֻהְחַלט  ַהְּבִריאּות,  ְּבַתָּקנֹות 
ְּבֵביתֹו,  ִאיׁש  ָּכל  יֹאַכל  ַהְּסֻעָּדה  ִעַּקר 
ּוְלַאֵחר ִמֵּכן ִנְתַאֵּסף ְּבַאַחת ַהֲחֵצרֹות 
ְזִמירֹות  ְלַזֵּמר  ְּבַצְוָּתא,  ַּכַּזִית  ֶלֱאכֹל 
ֲחֵבִרים  ְּבִדּבּוק  ְּדַרֲעִוין'  ְּד'ַרֲעָוא 
ּוְלָבֵר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּבִמְנָין ַעל ַהּכֹוס.

ָהִראׁשֹוָנה  ָּבת  ַּבּׁשַ ֶזה  ָהָיה 
ֶיֶתר  ַהָּמזֹון.  ְּבִבְרַּכת  ְלִהְתַחְּזקּוִתי 
ֲאִני  ְוִאּלּו   ,ְלָבֵר ִסְּימוּ  ַהִּמְנָין  ַחְבֵרי 
ֲעַדִין  ּוְבַכּוָָנה  ִּבְמִתינּות  ֶׁשֵּבַרְכִּתי 
ְוַהֲחִליֵצנוּ',  'ְרֵצה  ִּבְתִפַּלת  ָאַחְזִּתי 
ֶנֶאְלצּו  ְמֻצְמָצם,  ִמְנָין  ֶׁשָהִיינּו  ֱהיֹות 
ֶׁשֲאַסֵּים,  ַעד  ְלַהְמִּתין  ַהֲחֵבִרים  ֶיֶתר 
ִּבְתִפַּלת  ְלַהְתִחיל  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְוַרק 

ַעְרִבית.
ְּבִסּיּום ְּתִפַּלת ַעְרִבית ִנַּגׁש ֵאַלי ֶאָחד 

ֵמַהִּמְתַּפְּלִלים ְוִהִּביַע ֶאת ִהְתַּפֲעלּותֹו 
הּוא  ַהָּמזֹון.  ַעל  ֵּבַרְכִּתי  ֶׁשּבֹו  ֵמָהֹאֶפן 
ַעל  ְּתִמיָהתֹו  ֶאת  ִלְכא  ִהְצִליַח  א 
ְּכִמי  אֹוִתי  ִהִּכיר  א  ַעָּתה  ֶׁשַעד   ָּכ
ֶׁשָּכזֹו,  ּוְבַכּוָָנה  ִּבְמִתינּות   ֶׁשְּמָבֵר
לֹו  ִסַּפְרִּתי  ַּדְעּתֹו  ֶאת  ב  ְלַיּׁשֵ ּוְכֵדי 
ֵּכיַצד  ַהְּדָבִרים.  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ֶאת 
ְמקֹור  ֶאת  ַהּקֹורֹוָנה  ְּגֵזַרת  ָּגְדָעה 
ַּפְרָנָסִתי ְּכַנַּגן ִּכּנֹור ַּבֲחֻתּנֹות ְוֵארּוִעים, 
ְלַמָּצב  ִנְקַלְעִּתי   ִמָּכ ּוְכתֹוָצָאה 
ה'  ִליׁשּוַעת  ְוִכְסֻגָּלה  ָקֶׁשה  ַּכְלָּכִלי 
ִּבְרַּכת  ִמְצַות  ַעל  ְלַהְקִּפיד  ֶהְחַלְטִּתי 
ֵּתבֹוֶתיהָ  ֵּבין  ֶׁשֵּכן  ַרב.  ְּבִהּדּור  ַהָּמזֹון 
ְּביֹוֵתר  ַהְּגדֹולֹות  ַהְּבָרכֹות  ְצפּונֹות 

ְלַפְרָנָסה.
ִהְבַחְנִּתי  ְּדָבַרי  ֶאת  ִסַּיְמִּתי  ַּכֲאֶׁשר 
ִׂשיִחי;  ֶּבן  ֶׁשל  ְּבֵעיָניו  ֶׁשִּנְדָלק  ּבְִּזיק 
 ִּתְתַּפֵּלא ִלְׁשמַֹע", הּוא ָאַמר ִלי, "ַא"
 .ֲעבּוְר ְמֻצָּין  ַרְעיֹון  ְּבָיִדי  ֶׁשֵּיׁש  ִיָּתֵכן 
ַהּכֹוס,  ַעל  ְוַאְבִּדיל  ְלֵביִתי   ֵאֵל
ְוָאׁשּוב  ַּבָּדָבר  ֲאַהְרֵהר  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר 

ֵאֶלי ִעם ַהְּפָרִטים".
ִמְתרֹוְצצֹות  ְּכֶׁשְּברֹאִׁשי  ְלֵביִתי  ַׁשְבִּתי 
נֹוֵׂשא  ְוִלִּבי  ִּתְקָוה,  ֶׁשל  ַמְחָׁשבֹות 
ָׁשָעה  ִדְׁשַמָּיא.  ְלִסַּיְעָּתא  ְּתִפָּלה 
ַהְּמֻיָחל.  ַהֶּטֶלפֹון  ִהִּגיַע  ִמֵּכן  ְלַאַחר 
ְׁשֵכִני  ֶׁשל  קֹולֹו  ִנְׁשַמע  ַלַּקו  ֵמֵעֶבר 
 ֶׁשְּל "ַהְּסֻגָּלה  ְּבִׂשְמָחה:  ִלי  ר  ַהְּמַבּׂשֵ
ֲאִני  ְלַפְרָנָסִתי  ִּתְׁשַמע,  ָּפֲעָלה... 
עֹוֵבד ִּב'ְמעֹון הֹוִרים' ָּגדֹול ּוְמֻפְרָסם. 
ָלַאֲחרֹוָנה ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַּבַעל ַהָּמקֹום, 
ַצֲערֹו  ֶאת  ַהַּמִּביַע  ְוָחֵרד,  ָיֵרא  ְיהּוִדי 
ֶׁשָּבּה  ַהָּמָרה  ַהְּבִדידּות  ַעל  ְוַדֲאָגתֹו 
ַהָּמעֹון,  ּתֹוָׁשֵבי  ַהְּיִׁשיִׁשים  ְׁשרּוִיים 
ֵאינֹו  ִאיׁש  ַהְּנִסּבֹות  ִמּכַֹרח  ַּכֲאֶׁשר 
 ִמִּפי ָׁשַמְעִּתי  ַּכֲאֶׁשר  ְלַבְּקָרם.  ָיכֹול 
ְלַבַעל  ְלַהִּציַע  ֶהְחַלְטִּתי  ִעּסּוְקָך,  ַעל 
ַהְּמֻיָחד  ְּבִכְׁשרֹוְנָך  ֶׁשִּיְׁשַּתֵּמׁש  ַהָּמעֹון 
ָהֶרֶגׁש,  ִניֵמי  ַעל   ְּבִכינֹוְר ִלְפרֹט 
ָהאֹור  ְוַיֲעֶלה  ְמָחה  ַהּׂשִ ֶׁשָּתׁשּוב  ְּכֵדי 
ַהָּמעֹון  ַּדָּיֵרי  ֶׁשל  ּוְבִלָּבם  ְּבֵעיֵניֶהם 

ַהְּקִׁשיִׁשים.
ֶקֶׁשר  ָיַצְרִּתי  ָּבת  ַהּׁשַ ֵצאת  ִעם 
ָׁשַמִים  ּוְבַחְסֵדי  ַהָּמקֹום,  ַּבַעל  ִעם 
ְמֻעְנָין  הּוא  ְּבֵעיָניו.  ֵחן  ָמָצא  ָהַרְעיֹון 
ְמֻכָּבד  ָׂשָכר  ְּתמּוַרת   אֹוְת ְלַהֲעִסיק 
ְּכֵדי  ֶׁשְּבַבֲעלּותֹו,  ַהְּמעֹונֹות  ִּבְׁשֶׁשת 
ְרִׁשיָמה  ְלִפי  ַהֲחָדִרים  ֵּבין  ֶׁשַּתֲעבֹר 
ֶאת  ּוְתַׂשֵּמַח   ְל ֶׁשִּיְמסֹר  ְמפֶֹרֶטת 
ִלָּבם ֶׁשל ַּדָּיֵרי ַהָּמעֹון ַהְּמֻבָּגִרים ְּבִנּגּון 

ּוִבְנִעיָמה".
ֶׁשֲאִני  ָׁשבּועֹות  ַּכָּמה  ִמֶּזה  ה',   ָּברּו
ְמֻיָחד  ִּבְתחּום  ְּבַהְצָלָחה  עֹוֵסק 
ִמְתַמֵּלא  ֲאִני  ֵמָחָדׁש  יֹום  ְּבָכל  ֶזה. 
ב  ְּבִסּפּוק ְּכֶׁשֲאִני רֹוֶאה ֶאת ָהאֹור ַהּׁשָ
ְלֵעיֵניֶהם ֶׁשל ַהְּקִׁשיִׁשים, ַּכָּמה ֵמֶהם 
אֹוָתם  'ֶהְחַזְרִּתי  ִּכי  ְּבָפַני  ִהְתַּבְּטאּו 
ֵּפרֹות  ְּכַמְׁשָמעֹו.  ְּפׁשּוטֹו  ְלַחִּיים', 
ַקֶּיֶמת  ְוַהֶּקֶרן  ַהָּבא,  ָּבעֹוָלם  ַמֲעַׂשי 

ָלעֹוָלם ַהֶּזה ְּבֶׁשַפע ּוְבַהְרָוָחה.
ִּכי  ַהָּמקֹום  ַּבַעל  ִלי  הֹוִדיַע  ַעָּתה  ֶזה 
ֵאינֹו  הּוא  ְגָרה',  ַה'ּׁשִ ְּכֶׁשָּתׁשּוב  ַּגם 
 ְלַהְמִׁשי ּוְבָתְכִניתוֹ  ָעַלי  ְלַוֵּתר  מּוָכן 
זֹאת  ָּכל  ַעל  ָקבּוַע.  ְּבאֶֹפן  ְלַהֲעִסיֵקִני 
ַרִּבים   ּוְבתֹו ְּבִפי,  ְמאֹד  ה'  "אֹוֶדה 
ְלָכל  ַמִּציַע  ֲאִני  ּוִמָּכאן  ֲאַהְלֶלּנוּ". 
ַהְּסֻגָּלה  ֶאת  ְלַקֵּים  ִויהּוִדי  ְיהּוִדי 
ְמאֹות  ְּכָבר  ֶׁשִּנְבְּדָקה  ַהֻּמְפָלָאה 
ַהּדֹורֹות,  ָּכל   ְלאֶֹר ְּפָעִמים  ְוַאְלֵפי 
ֵמַרּבֹוָתיו  ֶׁשִּקֵּבל  ָזרּוַע'  ָה'אֹור  ְּכִדְבֵרי 
ְמזֹונֹוָתיו  ַהָּמזֹון  ְּבִבְרַּכת  ֶׁשַהָּזִהיר 
ֵהם  ַאף  ִיְזּכּו  ה'  ּוְבֶעְזַרת  לֹו,  ְמצּוִיים 

ְלִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא ּוְלַפְרָנָסה ְּבֶׁשַפע.

י. מ. - ְּברּוְקִלין.
'ַעל ַהָּמזֹון' ִסיָון תש"פ

ַהְׁשָּכַמת ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ַׁשֲחִרית ְוַעְרִבית 
ַעד  ַהְּיהּוִדי,  ְּבַחֵּיי  ָחׁשּוב  ּכֹה  ְיסֹוד  ִהיא  ַהּבֶֹקר  ַהְׁשָּכַמת 
ֶזה:  ְּבִעְנָין  עֹוֶסֶקת   'ָערּו ְלָחן  ַּב'ּׁשֻ ָהִראׁשֹוָנה  ֶׁשַהֲהָלָכה 
"ִיְתַּגֵּבר ָּכֲאִרי ַלֲעמֹד ַּבּבֶֹקר ַלֲעבֹוַדת ּבֹוְראֹו – ֶׁשְּיֵהא הּוא 
ִעְנָיָנּה  זֹו,  ְּבָבַרְיָתא  ָהֲאמּוָרה  ַהַהְׁשָּכָמה  ַחר".  ַהּׁשַ ְמעֹוֵרר 
(ִסּדּור  ָּבֶעֶרב  ְוֵהן  ַּבּבֶֹקר  ֵהן  ַהִּמְדָרׁש  ְלֵבית  ָלבֹא  ְלַהְקִּדים 
ֵלִוי  ֶּבן  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ֶׁשָאַמר  ּוְכִפי  טז),  עמ'  ְּדַאְבָרָהם'  'ְצלֹוָתא 
ְּכִניְׁשָתא  ְלֵבי  ְוָעְיילּו  ַוֲחִׁשיכוּ  "ַקִּדימוּ  א):  ח  (ְּבָרכֹות  ְלָבָניו 
ִּכי ֵהיִכי ְּדתֹוְרכוּ ַחֵּיי" [ַהְקִּדימּו ָלבֹא ְוַאֲחרּו ָלֵצאת ִמֵּבית 

ַהְּכֶנֶסת, ְּכֵדי ֶׁשַּתֲאִריכּו ָיִמים]. 
ָמקֹום  ְּבׁשּום  ָמָצאנּו  ֶׁשֹּלא  ֶזה  ֵּפרּוׁש  ַעל  ֶׁשֵהִעירּו  ֵיׁש 
לֹוַמר  ָהָיה  ְוָראּוי  'ַעְרִבית',  ְלַגֵּבי  'ַהְׁשָּכָמה'  ַהִּבּטּוי  ֶאת 
ְּכִפי  ְוַעְרִבית",  ַׁשֲחִרית  ַהִּמְדָרׁש  ֵּבית  ְוַהֲעָרַבת  "ַהְׁשָּכַמת 
ֶׁשאֹוְמִרים ָאנּו ִּבְתִפַּלת 'ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם': "ַאְׁשֵרינּו ֶׁשָאנּו 
ִמְדָרׁשֹות"?  ּוְבָבֵּתי  ְּכֵנִסּיֹות  ְּבָבֵּתי  ּוַמֲעִריִבים  ַמְׁשִּכיִמים 
ַפת ֱאֶמת' ֵּבֵאר ֶׁשָאֵכן ַהִּמָּלה 'ַהְׁשָּכָמה' ִמְתַיֶחֶסת ַרק  ַה'ּׂשְ
ֵּבית  'ַהְׁשָּכַמת  ֶׁשִּמְצַות  ְלַלְּמֵדנּו  ַהַּתָּנא  ְוַכּוַָנת  ְל'ַׁשֲחִרית', 
ַהִּמְדָרׁש ַׁשֲחִרית' ַמְתִחיָלה ְּכָבר ְּב'ַעְרִבית' – ְּבָכ ֶׁשָהָאָדם 
ַּבּבֶֹקר  ְלַהְׁשִּכים  ֶׁשּיּוַכל  ְּכֵדי  ָנה,  ַהּׁשֵ ְזַמן  ֶאת  ְמַאֵחר  ֵאינֹו 

ַלֲעבֹוַדת ּבֹוְראֹו ('רֹאׁש ּגֹוַלת ֲאִריֵאל' ח"א עמ' רעד). 
ְּדָבִרים ֻמְפָלִאים ַעל ַהּצֶֹר ְלַהְקִּדים ְּכָכל ָהֶאְפָׁשר ָלֶלֶכת 
ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ּכֹוֵתב ָה'ֵראִׁשית ָחְכָמה' (ּתֹוְצאֹות ַחִּיים אֹות מ): 
א  ֲאִפּלוּ  ַהְּכֶנֶסת,  ְלֵבית  ְלַהְקִּדים  ָאָדם  ִיְׁשַּתֵּדל  "ְלעֹוָלם 
ָקרֹוב  הּוא יֹוֵתר  ַהַּמְקִּדים  ֶׁשָּכל  ִראׁשֹוִנים.  ֵמֲעָׂשָרה  ִיְהֶיה 

ה..." ֶאל ׁשֶֹרׁש ַהְּקֻדּׁשָ

ִעּיּון ְּתִפָּלה 
ֲחָכִמים ְמַכִּנים ֶאת ַהְּתִפָּלה 'ֲעבֹוָדה ֶׁשַּבֵּלב' (ַּתֲעִנית ב א), ְלִפי 
ֶׁשַּכָּוַנת ַהֵּלב ִהיא ְּתַנאי ֶהְכֵרִחי ִלְתִפָּלה. ְּבִעְנָין ֶזה ְידּוִעים 
ָּכל  "ְוָהֵסר  ִלְבנֹו:  ַהְּמֻפְרֶסֶמת  ְּבִאַּגְרּתֹו  ָהַרְמָּב"ן  ִּדְבֵרי  ֵהם 
ִּדְבֵרי ָהעֹוָלם ִמִּלְּב ְּבֵעת ַהְּתִפָּלה, ְוָהֵכן ִלְּבָך ִלְפֵני ַהָּמקֹום 
ֶׁשּתֹוִציֵאנּו  קֶֹדם  ַהִּדּבּור  ַוֲחׁשֹב   ,ַרְעיֹוְנ ְוַטֵהר  הּוא,   ָּברּו
ִמִּפי... ּוְתִפָּלְת ִּתְהֶיה ַזָּכה ּוָבָרה ּוְנִקָּיה ּוְמֻכּוֶֶנת ּוְמֻקֶּבֶלת 
ִלָּבם  'ָּתִכין  יז):  י  (ְּתִהִּלים  ֶׁשֶּנֱאָמר  הּוא,   ָּברּו ַהָּמקֹום  ִלְפֵני 

 ."'ַּתְקִׁשיב ָאְזֶנ
ִמְּפֵני  ֶׁשַּבֵּלב',  'ֲעבֹוָדה  ִנְקֵראת  ֶׁשַהְּתִפָּלה  ַהְּמָבֲאִרים  ֵיׁש 
ַהְּתלּויֹות  ַהִּמְצוֹות  ֶאת  ְלַקֵּים  ָהָאָדם  זֹוֵכר  ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתּה 
'ֵסֶפר  ַּבַעל  ֶׁשּמֹוֶנה  ְּתִמיִדּיֹות  ִמְצוֹות  ֵׁשׁש  ְּכאֹוָתן  ַּבֵּלב, 
ַאֲהָבתֹו  ִיחּודֹו,  ה',  ֱאמּוַנת  ֶׁשֵּביֵניֶהן:  (ְּבַהְקָּדָמתֹו)   'ַהִחּנּו
ִיְתַלּוֶה  א  ִאם  ַּבֵּלב,  ַהְּתלּוָיה  ֶׁשִּמְצָוה  ּוְלִפי  ְוִיְרָאתֹו. 
ָהַרְמָּב"ם  ְּכִדְבֵרי  ַכח  ְלִהּׁשָ ֲעלּוָלה  ִהיא  ַמֲעִׂשי  ָּדָבר  ֵאֶליָה 
ַמֲעִׂשים  ָלֶהם  ִיְהיּו  א  ִאם  "ַהֵּדעֹות,  לא):  ב  ְנבּוִכים'  ('מֹוֵרה 
ֲארוּ", ְלִפיָכ ִנְקֵראת ַהְּתִפָּלה 'ֲעבֹוָדה  ֶׁשַּיֲעִמידּום... א ִיּׁשָ
ֶאת  ְלַקֵּים  ִנְזָּכִרים  ָאנּו  ָידֹו  ֶׁשַעל  ה  ַמֲעֹשֶ ְּכלֹוַמר:  ֶׁשַּבֵּלב', 
ַּכּמּוָבן  מהדו"ק).  ֵעֶקב  ָׁשאּול'  ('ִּדְבֵרי  ַּבֵּלב  ַהְּתלּויֹות  ַהִּמְצוֹות 
ִמי  ַרק  זֹוֶכה  ַהְּתִפָּלה,   ְּבַמֲהַל ֵאֶּלה  ִמְצוֹות  ֶׁשְּלִקּיּום 

ֶׁשִּמְתַּפֵּלל ְּבַכּוָָנה ַזָּכה. 
קכז  ַׁשָּבת  (ַרִׁש"י  ְּבַכּוָָנה  ְּתִפָּלה  ֵּפרּוׁשֹו  ָּכאן  ְּתִפָּלה'  'ִעּיּון 
ַהְּתִפָּלה  ִמְצַות  ֶאת  ֶׁשַהְּמַקֵּים  ּכֹוֵתב  ַהַּתָּנא  ְוִעּיּון).  ד"ה  א 
ְּבִעּיּון ּוְבַכּוַָנת ַהֵּלב, ַהֶּקֶרן ַקֶּיֶמת לֹו ָלעֹוָלם ַהָּבא, ְוַהֵּפרֹות 
ב)  טז  ָנה  ַהּׁשָ (רֹאׁש  ָהִריְטָב"א  ּוִבְרָוָחה.  ְּבֶׁשַפע  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם 
ְוהֹוָדָאה  ֶׁשַבח  ִמִּדְבֵרי  ֻמְרֶּכֶבת  ַהְּתִפָּלה   :ָּכ זֹאת  ַמְסִּביר 
ַבח ְמַקֵּבל  ַלּבֹוֵרא ּוִמַּבָּקׁשֹות. ַעל ֵחֶלק ַההֹוָדָאה ְוִדְבֵרי ַהּׁשֶ
ֶׁשּבֹו  ַהֵחֶלק  ַעל  ְוִאּלּו  ַהָּבא,  ָּבעֹוָלם  ְׂשָכרֹו  ֶאת  ָהָאָדם 
ְמַבֵּקׁש ָהָאָדם ֶאת ְצָרָכיו, ְמַקֵּבל ָהָאָדם ֶאת ְׂשָכרֹו ָּבעֹוָלם 
ֶאת  ַמִים  ִמּׁשָ ּוְמַמְּלִאים  ִמְתַקֶּבֶלת,  ֶׁשַּבָּקָׁשתֹו   ְּבָכ ַהֶּזה, 

ִמְׁשֲאלֹות ִלּבֹו ְלטֹוָבה. 

ֲהָבַאת ָׁשלֹום ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו 
ָאְמרּו ֲחָכִמים (ַמֶּסֶכת ֶּדֶר ֶאֶרץ ֶּפֶרק ָׁשלֹום ֲהָלָכה ד): "ָּגדֹול הּוא 
לֹום. ֶׁשָּכל ִמְצָוה ֶׁשַּבּתֹוָרה ָּכתּוב ָּבֶהן 'ִּכי' – 'ִּכי ִתְרֶאה...'  ַהּׁשָ
'ִּכי ִיָּקֵרא...' (ְּדָבִרים כב ו);  'ִּכי ִתְפַּגע...' (ָׁשם ד);  (ְׁשמֹות כג ה); 
'ִּכי ִתְבֶנה...' – ְּכֶׁשָּתבֹא ַהִּמְצָוה ְלָיְד ַאָּתה ָזקּוק ַלֲעׂשֹוָתּה 
לֹום ָמה ְּכִתיב ּבֹו  [ַא ֵאיְנ ְמֻצּוֶה ִלְרּדֹף ַאֲחֶריָה], ֲאָבל ַהּׁשָ
 ,ִּבְמקֹוְמ ַּבְּקֵׁשהּו   – ְוָרְדֵפהוּ'  ָׁשלֹום  'ַּבֵּקׁש  טו):  לד  (ְּתִהִּלים 

ְוָרְדֵפהוּ ְּבָמקֹום ַאֵחר". 
ַהָּפסּוק "ַּבֵּקׁש ָׁשלֹום ְוָרְדֵפהוּ" הּוא ַהָּמקֹור ְלִמְצַות "ֲהָבַאת 
ּוַמְׁשָמעּות  א),  א  ֵּפָאה  (ְירּוַׁשְלִמי  ַלֲחֵברֹו"  ָאָדם  ֵּבין  ָׁשלֹום 
'ְוָרְדֵפהוּ' ִהיא ֶׁשַעל ָהָאָדם ְלִהְׁשַּתֵּדל ּוְלַהְׁשִּכין ָׁשלֹום ְּבָכל 
 ְּבָכ ְמֻעְנָיִנים  ֵאיָנם  ַהִּנִּצים  ַהְּצָדִדים  ַּכֲאֶׁשר  ַּגם  ְמִריָבה, 
ֵּבין  ֶׁשִהְׁשִלים  ִמי  ַאף  ִמּזֹאת,  ְיֵתָרה  ָׁשם).  ִיְׂשָרֵאל'  ('ִּתְפֶאֶרת 
 ֹאי ִלְמׁש ַהִּנִּצים, ִאם ָחְזרּו ְלִהְתקֹוֵטט ֶזה ִעם ֶזה, ֵאינֹו ַרּׁשַ
לֹום ּוְלַנּסֹות  ֶאת ָידֹו ִמְּמִריָבה זֹו, ֶאָּלא ָעָליו ִלְרּדֹף ַאַחר ַהּׁשָ
ְּדָרִכים ַאַחת ְּכֵדי ְלַהְׁשִּכין ָׁשלֹום ֵּביֵניֶהם (ֵּפרּוׁש 'ַהּכֹוֵתב' ָׁשם). 

ְוַתְלמּוד ּתֹוָרּה ְּכֶנֶגד ֻּכָּלן
ִנְׁשֲאלּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַחְכֵמי  מּוָבא  ב)  (מ  ִקּדּוִׁשין  ְּבַמֶּסֶכת 
ִמְצוֹוֶתיָה  ִקּיּום  אֹו  ָעִדיף,  ['ַּתְלמּוד']  ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ַהִאם 
ה' ָּגדֹול.  ה'] ָעִדיף? "ַנֲעָנה ַרִּבי ַטְרפֹון ְוָאַמר: 'ַמֲעֹשֶ ['ַמֲעֹשֶ
ַנֲעָנה ַרִּבי ֲעִקיָבא ְוָאַמר: ַּתְלמּוד ָּגדֹול. ַנֲענּו ֻּכָּלם ְוָאְמרּו: 

ה".  ַּתְלמּוד ָּגדֹול, ֶׁשַהַּתְלמּוד ֵמִביא ִליֵדי ַמֲעֹשֶ
ְּבֵפרּוׁש  ָׁשם)  ֵּפָאה  (ְירּוַׁשְלִמי  ָאמֹוָרִאים  ֶנְחְלקּו  זֹאת  ִּפי  ַעל 
ֻּכָּלן";  ְּכֶנֶגד  ּתֹוָרה  "ְוַתְלמּוד  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַהִּמְׁשָנה  ִּדְבֵרי 
ַהּסֹוֵבר ְּכַרִּבי ַטְרפֹון ֶׁשִּקּיּום ַהִּמְצוֹות ָחׁשּוב יֹוֵתר ִמִּלּמּוד 
ּתֹוָרה, ְמָפֵרׁש ֶׁשִּלּמּוד ַהּתֹוָרה ָׁשקּול ְּכָכל ֲהָנאֹות ָהעֹוָלם 
 ַהֶּזה, ַּכָּכתּוב (ִמְׁשֵלי ג טו): "ְיָקָרה ִהיא ִמְּפִניִנים ְוָכל ֲחָפֶצי
ֶׁש'ַּתְלמּוד  ֲעִקיָבא  ְּכַרִּבי  ַהּסֹוֵבר  ְואּוָלם  ָבּה".  ִיְׁשוּו  א 
ָּכל  ְּכֶנֶגד  ָׁשקּול  ּתֹוָרה  ֶׁשַּתְלמּוד  ִּכְפׁשּוטֹו,  ְמָפֵרׁש  ָּגדֹול', 
ֵמִביא  ַאף  ּוְבנֹוָסף  ִמְצָוה,  ְּבַעְצמֹו  ֶׁשהּוא  ְלִפי  ַהִּמְצוֹות, 
ָהיּו  ִאם   ְלִפיָכ ָׁשם).  ִסיִריֵליאוֹ  (ר"ש  ֲאֵחרֹות  ִמְצוֹות  ְלִקּיּום 
ְלָפָניו ִמְצַות ִלּמּוד ּתֹוָרה ּוִמְצָוה ַאֶחֶרת ֶׁשְּיכֹוָלה ְלֵהָעׂשֹות 
ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים, א ַיְפִסיק ִמִּלּמּודוֹ. אּוָלם ֵאין ִמי ֶׁשְּיַקֵּים 

ֶאת ַהִּמְצָוה, ְיַקְּיָמּה, ְוַיֲחזֹר ְלִלּמּודוֹ (ַרְמָּב"ם ת"ת ג ג-ד).

ַה'ְּבָרָכה' ֶׁשֵהִביָאה ִל'ְבָרָכה'

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ׁשהביאה ִל'

ססִסּפּו
עעלַ
ִ ם

ָרְיַתת 'ֵאּלּו ְדָבִרים' (ב) ּבָ

מֹו. (ִאֶּגֶרת ָהַרְמָּב"ן) ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ

ה ִפָלּ ֵסֶדר ַהְתּ ִניִנים ּוֵבאּוִרים ּבְ ּפְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  עּתַ ּתַ
ב

נִנינני ּפְ ם 

ֱאָמִנים  ִבים ִמּקֹוְרֵאינּו ַהּנֶ ִמְכּתָ ֵבי ֱאמּוִנים  מִמככ ִמכ ִמְכּתְ ם 
ְלַמֲעֶרֶכת 'ְוכֹל ַמֲאִמיִנים', 

ֶּכָעלֹון ֶׁשְּתָכָניו עֹוְסִקים ְּבַמֲעַלת ַהְּתִפָּלה ַוֲעִנַּית ָאֵמן, ָרִציִתי ְלָהֵסב ֶאת ְּתשֹּוַמת ִלְּבֶכם ִלְדָבִרים נֹוָרִאים ֶׁשָּכַתב 
ַּבַעל ָה'ִעּיּון ַיֲעקֹב' ַעל ַהְּמַדֵּבר ְּבֵעת ְּתִפָּלה. ָלַמְדנּו ֶזה ַעָּתה ְּבֵסֶדר ַהַּדף ַהּיֹוִמי (ֵערּוִבין יח ב) ֶׁשַרִּבי יֹוָחָנן אֹוֵמר 
ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ַאַחר  ֵמָהעֹוֵבר  ָּגרּוַע  הּוא  ְלִהְתַּפֵּלל,  ִנְכָנס  ְוֵאינֹו  ַהְּתִפָּלה,  ִּבְׁשַעת  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ֲאחֹוֵרי  ֶׁשָהעֹוֵבר 
ֶׁשִּנְרֶאה ְּככֹוֵפר ְּבַהְנָהַגת ה' ִיְתָּבַר. ְוכֹוֵתב ַעל ָּכ ָה'ִעּיּון ַיֲעקֹב' (ְּבָרכֹות סא ב): "ְוָכל ֶׁשֵּכן אֹוָתן ֶׁשהֹוְלִכים ְלֵבית 

ִּבְבָרָכה, ַהְּכֶנֶסת ּוְמַסְּפִרים ִׂשיָחה ְּבֵטָלה ְּבתֹו ַהְּתִפָּלה". 
י.מ. - ְּבֵני ְּבַרק.

ֵאּלּו ְּדָבִרים – ִמְצוֹות ֶׁשֵאין ָלֶהם ִׁשעּור ָקצּוב ִמן ַהּתֹוָרה: ַהֵּפָאה – ֵחֶלק ִמן ַהְּיבּול ֶׁשִּצּוְָתה ַהּתֹוָרה ְלַהִּניַח ִּבְׁשַעת 
ְבַעת ַהִּמיִנים ֶׁשִּצּוְָתה ַהּתֹוָרה ְלַהֲעלֹוָתם ִלירּוָׁשַלִים  ַהְּקִציָרה ַלֲעִנִּיים, ְוַהִּבּכּוִרים – ִּבּכּוֵרי ַהֵּפרֹות ֶׁשִהְבִׁשילּו ִמּׁשִ
ּוְלִתָּתם ַלּכֲֹהִנים, ְוָהֵרָאיֹון ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים ָהָיה ָּכל ְיהּוִדי ַחָּיב ְלֵהָראֹות ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְׁשֶׁשת 

ָהְרָגִלים, ּוְלָהִביא ִעּמֹו ָקְרַּבן עֹוַלת ְרִאָּיה, ּוְגִמילּות ֲחָסִדים – ְלֵהיִטיב ִעם ֲאֵחִרים ּוְלַסֵּיַע ָלֶהם ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה. 
ָכר ָׁשמּור לֹו ָלעֹוָלם  ֵאּלּו ְּדָבִרים ֶׁשָאָדם אֹוֵכל ֵּפרֹוֵתיֶהן – ִמְׂש ַּתֵּכר ִמִּקּיּוָמן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוַהֶּקֶרן ַקֶּיֶמת – ִעַּקר ַהּׂשָ
ְוַעְרִבית,  ַׁשֲחִרית  ַהִּמְדָרׁש  ְלֵבית  ֻמְקָּדם  ַהָּגָעה   – ְוַהְׁשָּכַמת  ֲחָסִדים,  ּוְגִמילּות  ָוֵאם,  ָאב  ִּכּבּוד  ֵהן:  ְוֵאּלּו  ַהָּבא, 
ָעָליו  ּוְלַבֵּקׁש  ִּבְצָרָכיו  ְלַטֵּפל  ַהחֹוֶלה,  ֶאת  ְלַבֵּקר   – חֹוִלים  ּוִבּקּור  ָצְרֵכיֶהם,  ְוִסּפּוק  ְלֵביתֹו  אֹוְרִחים  ְוַהְכָנַסת 
ַרֲחִמים, ְוַהְכָנַסת ַּכָלּה – ְלַלּוֹוָתּה ַלֻחָּפה ּוְלַסֵּפק ָצְרֵכי ִנּשּׂוֶאיָה, ּוְלָוַית ָהֵמת ַהּמּוָבל ִלְקבּוָרה, ְוִעּיּון ְּתִפָּלה – ְלַכּוֵן 
ַּבְּתִפָּלה ַוֲהָבַאת ָׁשלֹום ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו [ּוֵבין ִאיׁש ְלִאְׁשּתֹו], ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה ָׁשקּול ְּכֶנֶגד ֻּכָּלן – ָּכל ַהִּמְצוֹות, ֶׁשֵּכן 

ְּבֶאְמָצעּות ִלּמּוד ַהּתֹוָרה זֹוִכים ְלָכל ַהִּמְצוֹות. 


